
 

ெதம்பான வ மானம் த ம் ெதன்ைன, பாக்கு, மிளகு.. 

 

பட் க்ேகாட்ைட அ கி க்கும் கிளாமங்கலம் கிராமத்தி க்கிற  ஆ ட்டர் அய்யா  

அவாின் பண்ைண. வ மானத்ைத சாியாக கணக்குப் ேபாட் ப் பார்த் , ெதன்ைன, பாக்கு, 

மிளகு, ஜாதிக்காய், லவங்கம், சர்வ சுகந்தி, குடம் ளி.. என லாபம் ெகா க்கும் பயிர்களாகேவ 

சாகுப  ெசய்  வ கிறார் இந்த ஆ ட்டர். அதனால்தனர், சுற் ப் றத்தில் உள்ள 

விவசாயிக க்ெகல்லாம் கூட பாடம் ெசால் க் ெகா த் க் ெகாண் க்கிற , அந்தப் 

பண்ைண. 

40% ெசல ... 60% லாபம் இ க்க ம்! 

“ேதாட்டத்தி ந்  கிைடக்கின்ற ெமாத்த வ மானத்தில் 40% மட் ம்தான், ேதாட்டத்திற்காக 

ெசலவாக ம். மீதிைய லாபமா எ க்க ம். அப்ப  இல்ேலனா.. எங்ேகேயா தப்  

நடக்கு ன்  அர்த்தம். அைதக் கண் பி ச்சு, சாி பண்ண ம். அப்பதான் விவசாயத்தில் 

ெஜயிக்க ம்” என்  ேபச்ைசத் வக்கினார், ‘ஆ ட்டர்’ அய்யா . 

ெதன்ைன, பாக்கு, மிளகு! 

“மண ம் ெசம்மண் ம் கலந்த மி. அதனால், க்க ெதன்ைனைய நட  ெசய்திட்ேடன். 

இைடயில பாக்கு இ க்கு. ஒவ்ெவா  ெதன்ைனயி ம் நா  மிளகுச் ெச ைய ஏத்தியி க்ேகன். 

இ  ேபாக லவங்கம், ஜாதிக்காய்.. மாதிாி எல்லாம் கலந்  650 மரங்கள் இ க்கு. பா க்காக 15 

எ ைம மா , 10 பசு மா  இ க்கிற . ேதாட்டத் க்குத் ேதைவயான மண்  உரத்ைத 

நாங்கேள தயாாித் க் ெகாள்ேவாம். பண்ைணேயாட ேமலாளர் கேணசன், ப்பத்ைதந்  

வ டமாக இங்க இ க்கிறார். அவர்தான்  பண்ைணைய ம் கவனித் க் ெகாண் க்கிறார். 

 



ெதளிப்  நீாில் கூ தல் மகசூல்! 

ஆரம்பித்தில் வாய்க்கால்லதான் தண்ணீர் விட்ேடாம். அதில் ஒன் ம் ெசால்ற மாதிாி விைளச்சல் 

இல்ைல. மரங்க க்கு சாியா தண்ணீ ம் கிைடக்கைல. அதனால் ெசாட்  நீர்ப்பாசனம் 

அைமத்ேதன். அதில் உப்  அைடச்சுக்கிட்  அ க்க  தண்ணீர் வராமப் ேபாயி ம். அேதாட 

இந்த எ ங்க, ைநட்ேடாட ைநட்டா குழாையெயல்லாம் க ச்சுப் ேபாட் ட்  ேபாயி ம். 

ஆனா ம், வாய்க்கால் பாசனத்ைத விட ெசாட் நீர் ைறயில் விைளச்சல் ெகாஞ்சம் 

கூ தலாகத்தான் கிைடத்த . அ க்கப் றம்தான் ெதளிப்  நீர்ப் பாசனம் பற்றிக் ேகள்விப்பட்  

அைத அைமத்தி க்கிேறன்.  

இந்த ைறயில மரத்  ேமல ம் தண்ணீர் ப வதால், மரத்ேதாட சூ  தணி . மண்ணில் சீரா 

தண்ணீர் ப வதால் ஈரப்பதம் அப்ப ேய இ க்கு . அதனால்தான் ேதாப்  இவ்வள  

குளிர்ச்சியா இ க்கு. அேதாட பல ம் கண்கூடாகத் ெதாி . ஆரம்பத்தில் ஒ  மரத்தில் 

வ டத்திற்கு 100 காய்தான் கிைடத் க் ெகாண் ந்த . ெசாட் நீர் ேபாட்டப் பிறகு 120 காய் 

வைரக்கும் கிைடத்த . இப்ேபா 200 காய் வைரக்கும் கிைடக்கிற ” என்றவர் ண் ெதளிப்  

நீர்ப்பாசனம் பற்றி ெசால்ல ஆரம்பித்தார். 

தின ம் 2 மணி ேநரம் ேபா ம்! 

“15 அ  இைடெவளியில் கிளாிசீ யா மரத்ைத நட் , அதில்தான் ெதளிப்  நீ க்கான 

குழாய்கைளக் கட் யி க்ேகன். இ க்கான ெமயின் ைபப் மண் க்க யில் ன்ற  ஆழத்தில் 

இ க்கும். மரத்ைத ஏழ க்கு ேமல வளர விடக் கூடா . குழாேயாட உயரம் எட்ட  இ க்க ம். 

அேதாட தைலப்பகுதியில் சுத் ற வ வத்தில் ஊசி ைனயள  ைள இ க்கும். தண்ணீர் 

ேவகமா பா ம் ேபா .. தைலப்பகுதி சுத்த ஆரம்பித் , எல்லாப் பக்க ம் ஒேர மாதிாி தண்ணீர் 

ெதளிக்கும். மரங்களில் பத்த  உயரம் வைரக்கும் தண்ணீர் ப ம். தின ம் இரண்  மணி ேநரம் 

ஓட விட்டா ேபா ம் .. நிலேம கு கு  இ க்கும். மண் ம் எப்ப ம் ெபாளெபாள  

இ க்கும். இந்த ண்ெதளிப் ப் பாசன ைறக்கு ஏக்க க்கு இ பத்ைதந்தாயிரம் பாய் வைர 

ெசலவாகும்” என்றவர் சாகுப  ைறகைளப் பற்றிச் ெசால்ல ஆரம்பித்தார். 

ன்ற க்கு ன்ற  இைடெவளியில் குழி! 

‘நிலத்தில் ன்  சால் உழ  ஓட் , 25 அ  இைடெவளியில் 3 கன அ  அளவில் குழி எ க்க 

ேவண் ம். ஏக்க க்கு 70 குழிகள் வ ம். பின் குழி எ த் ள்ள வாிைசக்கு இைடெவளியில் 

ெதளிப்  நீர்க்குழாய்கைள அைமத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். ஒவ்ெவா  குழியி ம் நிலத்தின் 

ேமல்மண், 10 கிேலா மட்கிய ெதா ரம், 1 கிேலா ேவப்பம் பிண்ணாக்கு.. ஆகியவற்ைறக் 

கலந்  நிரப்பி ெதன்னங்கன் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். பின் குழிைய நன்றாக விட 

ேவண் ம். தின ம் இரண்  மணி ேநரம் ெதளிப்  நீர் லமாக தண்ணீர் ெகா க்க ேவண் ம். 



 

ெசற்ைக பாதி.. இயற்ைக பாதி! 

ஆ  மாதத்திற்கு ஒ  ைற ெதன்ைனக்கு உரமிட ேவண் ம். ஒ  ைற இயற்ைக உரத்ைத ம் 

(ஒ  மரத்திற்கு 3 கிேலா மண்  உரத்ேதா , 30 கிேலா ேகாழி எ  அல்ல  ெதா ரம்), ஒ  

ைற ெசயற்ைக உரத்ைத ம் (ஒ  மரத்திற்கு ஒன்றைர கிேலா ாியா, 4 கிேலா ெபாட்டாஷ், 2 

கிேலா சூப்பர் பாஸ்ேபட், 200 கிராம் ேபாரான்) ெகா த்தால்.. மரங்கள் நன்கு வள ம். இயற்ைக 

உரம் ெகா க்கும் ேபா .. ஒ  தடைவ ேகாழி எ , அ த்தத் தடைவ ெதா ரம் என மாற்றி 

மாற்றிக் ெகா த்தால் நல்ல பலன் கிைடக்கும். 

7-ம் ஆண் ல் பாக்கு, மிளகு! 

தல் ன்  ஆண் க க்கு கடைல, உ ந் , எள்.. ேபான்றவற்ைற ஊ பயிராக சாகுப  

ெசய்யலாம். அ த்த ன்றாண் க க்கு வாைழைய சாகுப  ெசய்யலாம். 7-ம் ஆண் ல் பாக்கு 

நட க்காக, இரண்  வாிைச ெதன்ைனக க்கு ைமயத்தில், எட்ட  இைடெவளியில் 3 கன அ  

அளவில் குழிகள் எ க்க ேவண் ம். ஏக்க க்கு 210 குழிகள் வ ம். ஒவ்ெவா  குழியி ம் 

நிலத்தின் ேமல்மண், ன்றைர கிேலா மட்கிய ெதா ரம், 350 கிராம் ேவப்பம்பிண்ணாக்கு.. 

ஆகியவற்ைறக் கலந்  நிரப்பி, பாக்குக் கன் கைள நட  ெசய்ய ேவண் ம். அதன் பிறகு, 

ெதன்ைனையச் சுற்றி நான்கு ற ம் ன்  அ  இைடெவளியில், க்கால் அ  ஆழத்திற்கு குழி 

எ க்க ேவண் ம். ஒவ்ெவா  குழியி ம் ஒ  கிேலா மண்  உரத்ைதப் ேபாட்  மிளகு நாற்ைற 

நட  ெசய்ய ேவண் ம். (ஒவ்ெவா  மரத்திற்க்கும் நான்கு மிளகுச் ெகா கள்). 

ெதாடர்ந்  ஒவ்ெவா  ைற ம் ெதன்ைனக்கு உரமிட ேவண் ம். இந்த அளவில் ன்றில் ஒ  

பங்கு அள க்கான உரதைத பாக்குக்கு தனியாக இட ேவண் ம். ஒவ்ெவா  மிளகுச் ெச க்கும் 

வ டத்திற்க்கு ன்  ைற இரண்  கிேலா அளவில் ெதா ரம் இட ேவண் ம். ெதன்ைனயில் 

நட  ெசய்த 7-ம் ஆண் ந்  மகசூல் கிைடக்க ஆரம்பிக்கும். பாக்கு மற் ம் மிளகு ஆகியைவ 

நட  ெசய்ததில் இ ந்  ஐந்  ஆண் கள் கழித்  பலன் ெகா க்கும்’ 

கைளெய ப்ப  ெவட்  ேவைல! 

சாகுப  பாடத்ைத த் விட்  ேபசிய அய்யா , “எல்லா விவசாயிக ம் ேதாப்ைப சுத்தமா 

ைவத்தி க்க ம்  நிைனக்கிறாங்க. அ க்காக வ டா வ டம் உ  விடறாங்க. இ  

ேதைவேய இல்ைல. என் ேதாப் லெயல்லாம் இ ப  வ ஷமா கைள எ க்கேவயில்ைல. 

அதனால என்ன விைளச்சல் குைறந்  ேபாச்ச? ேதாப்ேபாட ேமற்பகுதி சுத்தமா இ ந்தா.. மைழ 

ெபய் ம் ேபா  ேமல் மண்ைண அ ச்சிட் ப் ேபாயி ம். ேமல் மண்தான் நிலத்திற்கு சத்  

இ க்கிற பகுதி. கைளகள் இ ந்தால், மண் அாிமானத்ைத த த் வி ம். கைள எல்லாத்ைத ம் 



நாம ெதன்ைன நார்க் கழி கைளக் கூட ேபாடலாம். நிலம் க்க இப்ப ப் ேபாட் ட்டா அதன் 

பிறகு கைளகேள ைளக்கா . 

மட்ைடகள் லம் 11 டன் உரம்! 

ஒ  ெதன்ைன மரத்தி ந்  வ டத்திற்கு 12 மட்ைட கிைடக்கும். ஒ  மட்ைட சராசாியாக 8 

கிேலா எைட இ க்கும். அப்ப ப் பார்த்தால் ஒ  மரத்தி ந்  96 கிேலா இயற்ைக உரம் 

கிைடப்பதாக ைவத் க் ெகாள்ளலாம். ஒ  ஏக்காி ந்  70 மரத்திற்கு 6,720 கிேலா உரம் 

கிைடக்கிற . இேத கணக்கில் பாக்க லமா 5.040 கிேலா (1 மட்ைட 2 கிேலா, ஒ  மரத்திற்கு 12 

மட்ைட, ெமாத்தம் 210 மரம்) உரம் கிைடக்கிற . இ  ேபாக.. மிளகு இைலகள், கைளகள்  

ஏகப்பட்ட உரம் கிைடக்கிற . இவ்வள  இயற்ைக உரம் கிைடப்பதால்தான் மண் ம் பயி ம் 

இந்தள க்கு வளமா இ க்கிற . என்றவர், மகசூல் மற் ம் வ மானம் பற்றிச் ெசால்ல 

ஆரம்பித்தார். 

ஆண் க்கு 1 லட்சத்  20 ஆயி ம் பாய்! 

“ஒ  ெதன்ைன மரத்தில் வ டத்திற்கு 140 காய்களி ந்  200 காய்கள் வைர கிைடக்கிற . ஒ  

காய் 5 பாய் வைர விைல ேபாகிற . குைறந்தபட்சமாக 140 காய்கள்  ைவத் க் ெகாண்டால் 

ஒ  ஏக்க க்கு 9,800 காய்கள் லமா 49,000 பாய் வ மானம் கிைடக்கும். ெகாப்பைரயாக்கி 

வித்தா.. கூ தலா கிைடக்கும். நான் ெகாப்பைரயாத்தான் விற்பைன ெசய்கிேறன். 

ஒ  பாக்கு மரத்தி ந்  வ டத்திற்கு குைறந்தபட்சம் 10 கிேலா பழம் கிைடக்கும். காய 

ைவக்கிறப்ேபா  3 கிேலா பாக்கு கிைடக்கும் ஒ  ஏக்கர்ல இ க்கிற 210 மரங்கள் லமா 630 

கிேலா கிைடக்கும். ஒ  கிேலா 70 பாய் தம் விைலேபாகிறதால், 44.100 பாய் வ மானம் 

கிைடக்கும். 

வ டத்திற்கு ஒ  மிளகுக்ெகா  லமாக குைறந்தபட்சம் 1 கிேலா மிளகு , ஒ  ஏக்காில் 

இ க்கிற 280 மிளகுக் ெகா  லமா, 280 கிேலா கிைடக்கும். கிேலா 250 பாய்  விைல 

ேபாவதால், 70 ஆயிரம் பாய் வ மானம் கிைடக்கும். ெமாத்தமா ஒ  ஏக்கர்ல க்கும் 

ேசர்த்  1,63,100 பாய் கிைடக்கும். அதில் உரம், பராமாிப் , அ வைட, ேபாக்குவரத்  

எல்லா ெசல க ம் ேபாக, வ டத்திற்கு 1,20,000 பாய் வைர லாபம் பார்க்க ம்” என்றார் 

சந்ேதாஷத் டன். 

ெதாடர் க்கு : 

அய்யா , அைலேபசி : 94433 - 49993 


